
g
l
a

h
j
m
k
t
é
k
ö
a
t
f
s
v
h
s
j
ö
a

É
c
a
d
v
j
ö

é
W
f
t
b
n
f
ő
v
h
M
a
e
a
é

▲ K R I T I K A I T Ü K Ö R ▲

ával még arra is választ ad, amire Shelagh De-
aney nem: miért veszi feleségül ez a bájgúnár az
nyát, miért nem fiatalabb nők ruhája alatt turkál.
Tóth József hasonlóképp elsőrendű lenne a

ím- és nőnem közt tévelygő művészdiák figurá-
ában, ám míg Derzsi dinamikus gesztusai és rit-

izált hangoskodása megfelelnek a nagy terem
övetelményeinek, az ő leheletnyi mimikája,
esttartásának finomságai és szinte külön életet
lő bal kezének mozdulatai inkább televíziós
özelképen érvényesülnének. A játékstílusok
sszefogottsága azért sem a legnagyobb erénye
z előadásnak, mert a főiskolás Békési Kálid Ar-
úr hangja és alakítása meg-megcsuklik, és uni-
ormisa alatt nem egy rámenős, aztán olajra lépő
orkatona, hanem egy érzelmes amatőrszínházi
ersmondó szívét dobogtatja. Csak föltételez-
etjük, hogy Hegyi Árpád Jutocsa instrukcióival
em állt ellentétben ez a puhább, olvadékonyabb
átékmód, s persze az írónő is buzgón keverte
ssze festékes csöbröcskéjében az angyali és
z ördögi tónusokat.
Az anya-lánya konfliktus megjelenítése Tímár
vára és Vasvári Emesére hárul. Tímár itt-ott
sak rutinból futtatja a szerepet, egyszerűen
zért, mert az ő művészi gazdagságának pél-
ául nem lenne szüksége az alkoholizmus motí-
umára. Ettől függetlenül is tudná - és legjobb
eleneteiben tudja - nem szeretni fölösleges,
regítő, az ócska múltra emlékeztető lánygyere-

Az előadás kellős közepén föláll egy néző
s szerényen kifogásolja, hogy Tony
hitcomb a színlap szerint a Hajmeresztő

odrászszalon tulajdonosa, jóllehet a
örténetből világosan kiderül, hogy csak
érli azt. Igazat adnak neki. Egy másik (szintén
éző) betegesen ragaszkodik hozzá, hogy

öltárcsázza Shubert szenátorék otthonát, ellen-
rizendő Mrs. Shubertnek az édesanyjára
onatkozó állításait. Megengedik neki. A
ívásra
orton, a sofőr jelentkezik, ám a középkorú úr,
kinek föltett szándéka, hogy porrá zúzza az
llenszenves szenátorné alibijét, Mrs. Shubert
nyukája helyett a sofőr édesanyukáját kéri („Az
desanyjával szeretnék beszélni!"), s egy profi-

két. A teljességet akkor éri el, amikor rebbenő pil-
lantásokkal, a kapkodó, túlcsiholt öröm megnyil-
vánulásaival vallja be önmagának, hogy nem so-
káig fog kelleni, már most is csak alig, dafke kell
ennek a Derzsi-féle férjnek.

A főiskolás Vasvári Emese érezhetően épp
annyira élvezi a mutáló hangokat is megbocsátó
közönség rokonszenvét, ahogy azt tulajdonképp
a kis hősnő, a fölcsinált Jo is megérdemli. Az
ideges komolyság és a szeszélyes
infantilizmus végletei közti csapongás biztató
tehetségről árulkodik, és a darabhoz képest
szinte többlet, hogy Vasvári a felnőtté válás
képtelenségét is megérzékíti. Anyagi és
erkölcsi, érzelmi és kommunikációs árvaságtól
sújtottan milliónyi fiatal és felnőtt torpanhat meg
az igazi emberlét partja előtt.

Molnár Ferenctől a Játéka kastélyban: az volt
a „nyári Merlin". Azt angolul játszották. S
maradtak anglománok, amikor a budapesti
Városháza színházába, nem is olyan váratlan
fordulattal, behozták ezt a külvárosi drámát.

A „téli Merlin" dérverte darabot prolongál.

Shelagh Delaney: Egy csepp méz (Merlin Színház; a

váci Madách Imre Művelődési Központtal közös pro-
dukció)

Fordította: Kovács Kristóf. Díszlet: Árvai György. Jel-

mez: Bozóky Mara. Rendezte: Hegyi Árpád Jutocsa.
Szereplők: Vasvári Emese f. h., Tímár Éva, Derzsi Já-
nos, Békési Kálid Artúr f. h.. Tóth József.

kat megszégyenítő amatőr önelégültségével ve-
szi tudomásul, hogy a drága mama már vagy hat
esztendeje halott. Ő azt hiszi, hogy Mrs. Shubert
mamájáról van szó, tehát Mrs. Shubertnek
„annyi". Mi tudjuk, hogy a sofőré, és vadul
röhögünk. (Hiába, kegyetlen állatfajta a miénk!)
A szegény önkéntes rendőr meg a helyére ká-
szálódik, és közben nem ért semmit.

Így folyik, folydogál a Hajmeresztő című bűn-
ügyi társasjáték a Radnóti Miklós Színházban.
Ha jól jön ki a lépés, hatalmasakat lehet rajta mu-
latni. Tegyem hozzá, nem csupán egymás hü-
lyeségén. A megírt dialógusokban is van poén.
(Keresztkérdés: És mi történt azután, hogy le-
húzta a vécét? Válasz: A vécétartály szépen,

lassan megtelt...) A dolog ugyanis úgy működik,
hogy eljátszanak nekünk egy történetet egészen
addig a pontig, amikor is a több mint bájos fod-
rászlány, Barbara Demarco fölfedezi a világhírű
zongoraművésznő vérben ázó tetemét. Ekkor
előpattan Victor Rossetti nyomozó, és ellent-
mondást nem tűrően fölszólít minket, hogy segít-
sünk az eseményeket rekonstruálni. Tényleg
nem lehet neki ellenállni. Hosszasan rekonstruá-
lunk. Mindezt -el lentétben a Krimiben tudós cí-
mű össznépivel -- a legkisebb pénzjutalom re-
ménye nélkül. Önkéntes alapon. Közben szünet,
aztán újra rekonstruálunk, és azután jöhet a be-
fejezés, amelyet - krimiről lévén szó, - nemigen
illik részletezni.

Úgy tíz esztendeje valahol Amerikában Paul
Portner elment vadászni, lőtt magának egy törté-
netet, megírta. Bruce Jordan a saját ötlete alap-
ján színre vitte, a közönség meg megette. Mért
ne ette volna? A színlap kétórás felhőtlent sejtet,
majd beváltja. Azt adja, amit ígér, illetve még
annál is többet. Megkövesedett színházi
konvenció foszlik semmivé azáltal, hogy a néző
kedve szerint beleszólhat az orra előtt zajló
történetbe. Mi több: egyenesen kérik rá, hogy
szóljon bele. Az ötlet első hallásra is életképes.
Hazai importőrjének, a színházigazgató Bálint
Andrásnak, aki a rendezés feladatát is magára
vállalta, már nemis maradt olyan sok teendője.
Először is találnia kellett egy humoránál lévő
showmant, aki képes úgy levezényelni az
egészet, hogy közben kicsiklandozza a
nézőkből a játék befejezéséhez szükséges
információkat. Nos, a Radnótiban ki-tartóan
vendégeskedő Kern András Victor Rossetti
rendőrnyomozó szerepében tökéletesen al-
kalmas erre a feladatkörre. Akkor is, amikor csa-
tornatisztító álruhában borotváltatja magát, és
akkor is, amikor már civilbe öltözve Mi van?! fel-
kiáltással csap l e egy bátortalanul motyogó né-
zőre, pillanatra sem esve ki a laza modorú, ám
éles eszű főszimat figurájából. Jó partnere eb-
ben a Mike Thomas nevezetű alnyomozót játszó
Széles László, aki nem egyszerűen az általános-
hülye rendőrt mutatja, hanem hozzáad egy kis
egyéniséget, amitől Mike Thomas még kellőképp
bárgyú marad, de ott pulzál benne az ifjú rendőr-
nemzedékek fejlődőképessége.

Nem tört bele Bálint bicskája, stílusosabban
szólva fodrászollója, további feladataiba sem.
Színészei egytől egyig hétpróbás karakterfor-
málók, ezt a -- minimum - hét próbát a
rögtönzések közben állják ki, a közönség részé-
ről őket ért inzultusok (értsd: gyanúsítgatások)
következtében. Takács Katalin démonian osto-
ba Mrs. Shubertja olyan ártatlanul tudja a sze-
meit meregetni, hogy egy szavát sem hisszük el,
Kerekes Éva Barbarájának az összes férfinéző a
nyuszikámja, ráadásul olyan fölkorbácsoló eroti-
kával nyuszikázza őket, hogy az ember képes a
lehető legrosszabbat is feltételezni róla. Vonz-

KÁLLAI KATALIN

TESSÉK SZAVAZNI!
PAUL PORTNER: HAJMERESZTŐ



▲ K R I T I K A I T Ü K Ö R ▲

erőben Görög László Tonyja vetekszik vele, aki
szerepe szerint szintén a férfiakra igyekszik
hatással lenni. (Van ilyen hajlam. Fodrászok
közt sem ritka.) Lengyel Ferenc Eddie-je
látszólag

teljesen egészséges régiségkereskedő. Bár kel-
lőképp titokzatos ahhoz, hogy csak a legvégén
derüljön ki, mikor mihez van hajlama.

A rendezőt dicsérendő még azt is meg kell

Kern András és Kerekes Éva
a Hajmeresztőben

említeni, hogy lehetőség szerint a legképtele-
nebb fordulatokra is fölkészült. Úgymint: Morton
hangja a telefonban, vagy az a tény, hogyha már
minden kötél szakad, akkor bejön a főnök, aki
nem más, mint Bálint András, és Rossetti fel-
jebbvalójaként a helyére teszi a dolgokat. Azt ne-
héz eldönteni, hogy a saját öltönyében jön-e be,
vagy azt is Dőry Virág tervezte, mindenesetre a
jelmezek egytől egyig remekek, Eddie snájdig
öltönye, Rossetti nyakkendőtlen, ám jó minőségű
lezsersége, a tapétát utánzó fodrászköpenyek;
egyáltalán Mrs. Shubert nagypolgárian frivol át-
látszó zöld-feketéje és Barbara vadítóan izgal-
mas munkaruhája akkor is ad néznivalót, ha a
spontán játék éppen nem hajmeresztő. S mind-
ehhez nem is lehetne megfelelőbb környezetet
találni, mint a Szlávik István tervezte fodrászüz-
let. Az ízléses és kevésbé ízléses részletek ki-
munkálásával Szláviknak sikerült
megteremtenie az éppen ideillő riasztó
ízléstelenséget. (Méregdrága sárgaréz
világítótestek között egy böhöm bojler, amelynek
a fordítógombja a ráfestett rózsaszín férfitest
mértani közepén helyezkedik el.)

Mindeme tények azt látszanak bizonyítani,
hogy a Radnóti előadása, legalábbis a maga ne-
mében, kiváló produkció. Ráadásul még azt a
szívességet is megteszi a közönségnek, hogy
estéről estére a nézők kívánsága szerint változik
a történet vége. Vagyis a befejezésre több verzió
is van, a többség szavazata alapján játsszák el
ezt vagy azt. Jó módszer. Az embernek egyene-
sen kedve támad, hogy átvegye...

(Három változat egy szerény írás utolsó be-
kezdésére, Bruce Jordan ötlete alapján.)

A. Emlékeznek még arra a nézőre, aki összes
tudását a szenátorné leleplezésének a szolgála-
tába állította? Nos, ő volt az, akit a játék, lelkes
közreműködését követően, már nem nagyon tu-
dott lekötni. Miközben Mrs. Shubert, az édes-
anyjával töltött délután bizonyítékaként, a mama
kórházi zárójelentését is körbeadta a nézőtéren,
ő lehorgasztotta a fejét, és rögeszmésen ismé-
telgette: de hát már hat éve... Még a ruhatárban
is szomorú arcot vágott, mint aki meg van róla
győződve, hogy ez az egész egy nagy humbug.

B. Végre valami új. Valami, ami humoros, iz-
galmas, érdekes. Teret ad az improvizációnak,
amelyet már-már kiveszni láttunk, ugyanakkor
nem folyik szét a történet, a legváratlanabb for-
dulatok ellenére is sikerül mederben tartani.
Végre nemcsak nekünk játszanak, hanem mi is
játszunk. És ez nem kis dolog. Hogy még mindig
van kedvünk játszani.

C. Jól tessék figyelni! Megmondom, ki a gyil-
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Kern András (Rossetti), Takács Katalin (Mrs.
Shubert) és Kerekes Éva (Barbara) (Koncz
Zsuzsa felvételei)

kos. Az ötlet. Ez az ártatlannak látszó kis hamis.
Mert előbb-utóbb elunalmasodik. Facsarhatjuk
így, gyűrhetjük úgy. Es egyáltalán mi az, hogy a
többség véleménye számít. Már itt is?!

Tessék szavazni!

Kedves szerkesztő barátném! Nemrégiben az a
képtelen ideád támadt, hogy kilencesztendős
leánygyermekemmel egyetemben írásbeli
véleményt nyilvánítsunk egy színielőadás
ürügyén. A Vígszínház Óz-produkciójára gon-
doltál. Úgy vélted, hogy sarjam, mert ifjonc, ezért
ártatlan néző is, jómagam meg filmek rendezé-
séből tartom el (úgy-ahogy) kicsiny családomat,
s minthogy e darab színre állítója filmrendező, bi-
zonyára valami elmés írásmű kerekedik ki a
dologból. Bár ellenálltam (ez alapvető
tulajdonságom - mikor, minek, kinek -
mindegy), tisztességtelen ajánlatodat Te több
ízben megismételted, amelyet ez úton
visszautasítok...

... de azért elmentünk a teátrumba.

Paul Portner: Hajmeresztő (Radnóti Miklós Színház)
Fordította: Morcsányi Géza. Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Dőry Virág. Zene: Novák János. Világítás:
Wachtler András. A rendező munkatársa: Radnai
Annamária f. h. Fodrászati szakértő: Almássi Manyi.
Rendezőasszisztens: Balák Margit. Rendezte: Bálint
András.
Szereplők: Kern András m. v., Takács Katalin, Kerekes
Éva, Görög László, Lengyel Ferenc, Széles László.

Gyermek: Nagyon szeretek a Vígszínházba
menni, mert nagyon szép színház kívül is meg
belül is, még a neve is tetszik nekem, mert benne
van, hogy csupa nevetés... és olyan darabok
vannak itt, mint a Fekete Péter meg A padlás,
más most nem jut az eszembe. És sok színész
dolgozik itt, akiket szeretek...

Atya: Például a Katonában is vannak színészek,
akiket szeretsz.
Gyermek: Az igaz, de a színház neve olyan ko-
moly, hogy Katona...
Atya: (Szegény kecskeméti jogász, nem tud még
önről semmit a mai sarj. Néha még összekeveri
Vörösmartyt Weöressel, hiszen mindkettő neve
rőtszínű. Majd idővel...)

Gyermek:... meg hát nem áll külön, nagyon bele-
süllyed az utcába...
Atya: Mi süllyed? Hova süllyed ami? Gyermek:...
szóval egy épület, szerintem, ahová az emberek
szórakozni mennek, ne ugyanolyan legyen, mint
ahol laknak.
Atya: [Konzervatív lenne a kisded? Modern szü-
lőnek maradi magzatja...?! Nem szül hitvány
nyulat Núbia büszke párduca! Mi azt valljuk jó
néhányan: színházat mindenütt lehet csinálni,
bővíteni kell a kukucskaszínház adta lehetősé-
geket - ezek a korszerű gondolatok is vagy
nyolcvan-kilencven évesek. Gyermekem már
volt szoba-, pince-, padlás-, utcaszínházban, lá-
tott jelzett, stilizált, aktualizált, időtlenné lett
díszleteket, jelmezeket, ült már lócán,
térszínházi operaelőadáson, az Almássy téren
(rend.: Galgóczy Judit) és sötét éjen a harmatos
füvön, szabadtéri - Magtár Színház - előadáson,
Kapolcson (rend.: Csiszár Imre). Meglehet,
számára - korosztálya számára? - az a meglepő
újdonság, hogy páholyban üldögélve szemléli,
amint felgördül a bayreuthi függöny?]

Szerkesztőnő, szentem! - üzenetemet
(message) add át. Szamár a végállomás: eszté-
ták, kritikusok, drámaírók, barátaim! A Vígszín-
ház, „az nem semmi"! Egy oly kor építészeti ter-
méke, amikor más színjátszási igény és stílus
uralkodott, de ez ma a székesfőváros legna-
gyobb nézőterű, ezerkétszáz fő befogadására
képes játszóhelye, mint azt jól tudjátok.

Az Óz előadása kezdetétől a nézőkön, fala-
kon, páholyokon fickándozó fénycsillagoktól
mindvégig valami furcsa, sosem volt „déjá vu"
(micsoda ellentmondás!) volt érezhető. Vagy ez
csak a félig középkorú (vagy tán egészen az) né-
ző impressziója? Gyermekkori emlékképek,
hangok, hangulatok idéződnek fel, egy nagyon-
nagyon távoli, szinte csak kulcslyukon lopva
megtekintett Amerika-image, amelyből még
hiányzott a mindenáron való győzelmi tudat, a
gyorsétkezdék uniformizáltsága, Tom és Jerry
bárgyú agresszivitása, a sorozatban összeesz-
kábált közérthetőség. Egy kortynyi talán sosem
volt Amerika: Paul Robeson hangja (dal az azóta
megismert Show Boatból), fénykép egy floridai
uszodából valamely kideríthetetlen eredetű ro-
kon hölggyel a csúszdán (az azóta megismert
Marilyn Monroe-s mosollyal az ajkán), „Tea for
two" a Szabó-Beamter duótól (az azóta megis-
mert No, No Nanette című musicalból), egy fiók
mélyén üres amerikai cigarettásdobozok, egyi-
ken egy teve képe (az azóta megismert egri do-
hánygyári termék, a Camel), meg Lucky Strike,
egy megkapó hangulatú matiné az azóta végleg
eltávozott családdal: Gershwin-koncert az Erkel
Színházban '57-ben vagy '58-ban (az azóta
megismert Köztársaság téren), egy újságkép a
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